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НА УЧ НО ДЈЕ ЛО О ЊЕ ГО ШУ  
КА ПИ ТАЛ НОГ ЗНА ЧА ЈА

Ду шко Ба бић, Ње го шев на ци о на ли зам, Ca te na mun di – Срп ско на род но 
ви је ће Цр не Го ре, Бе о град –Под го ри ца 2020

Пје сник, есе ји ста, пе да гог и на уч ни ис тра жи вач Ду шко Ба бић се, 
на кон осам об ја вље них књи га, ја вио са но вом сту ди јом – Ње го шев на цио
на ли зам у из да њу Ca te ne mun di из Бе о гра да и Срп ског на род ног ви је ћа 
Цр не Го ре из Под го ри це. 

Књи га Ње го шев на ци о на ли зам је ре ла тив но обим на, са др жај но све
стра но об ра ђе на и на нај бо љим из во ри ма уте ме ље на сту ди ја ко ја се са
сто ји од „Уво да”, и шест те мат ски осми шље них цје ли на – ,,Све та сво јост”: 
„Ње го ше ва он то ло ги ја на ци о на ли те та”, „Хри шћан ски на ци о на ли зам”, 
„На род и исто ри ја”, „Ве ра и на ци ја”, „Ње гош и све то са вље”, „На род као 
за јед ни ца је зи ка”, „Срп ство и Ју госло вен ство”, „Ње гош и цр но гор ство” 
и „Ње го шев ска на род но сна па ра диг ма и вре ме тран зи ци је”, на кон че га 
сли је ди обим на ли те ра ту ра и бо га ти из во ри. 

Ско ро пу них де вет на ест де це ни ја раз ви ја се ње го шо ло ги ја као 
ин те р ди сци пли нар на и мул ти ди сци пли нар на област ду хов них дје лат
но сти и као не за о би ла зни дио са вре ме не на у ке о је зи ку, књи жев но сти, 
фол кло ри сти ке и ком па ра ти сти ке. Оби љу ра зно вр сних до при но са ње
го шо ло ги ји, и у те мат ском и у ври јед но сном сми слу, оства ри ва них не 
са мо у окви ри ма дру штве них и ху ма ни стич ких не го и при род них и 
на у ка, књи га Ду шка Ба би ћа Ње го шев на ци о на ли зам пред ста вља не само 
еви ден тан до при нос не го и пра ви иза зов за да ља ми ну ци о зна ис тра жи
ва ња те ме ко јом се ба ви, а то је Ње го ше ва на ци о нал на иде ја. 

У „Уво ду” ове књи ге, ко ји је на пи сан као сво је вр стан про ло шки 
текст, ау тор раз ја шња ва по јам ,,на ци о на ли зам” ко ји се на ла зи у на сло ву 
књи ге; тај по јам је упо три је бљен у свом пр во бит ном, да кле, нај ши рем 
зна че њу ко је се на во ди и у Реч ни ку срп ског је зи ка Ма ти це срп ске: ,,свест 
о при пад но сти од ре ђе ној на ци ји, [...] ис ти ца ње на ци о нал них ка рак те
ри сти ка, [...] на ци о нал ни дух, ро до љу бље”. Схва та ју ћи овај по јам као 
си но ним за ро до љу бље, ау тор га ја сно одва ја од ње го вог ужег, не га тив
ног зна че ња – шо ви ни зам (,,ис ти ца ње вред но сти вла сти те на ци је у од
но су на дру ге на ци је” – пре ма Реч ни ку срп ског је зи ка Ма ти це срп ске). 
Ина че, на слов књи ге ау тор је по зај мио од вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро
ви ћа ко ји је 1914. го ди не об ја вио је дан кра так есеј на сло вљен „Ње го шев 
на ци о на ли зам”. 

Ау тор, на са мом по чет ку ове књи ге, с пра вом ис ти че ,,да је на цио
нал но осе ћа ње јед на од основ них Ње го ше вих ин спи ра ци ја, а иде ја на цио
на ли те та кон сти ту тив ни еле мент ње го ве ан тро по ло ги је и фи ло зо фи је”. 
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Он ука зу је на чи ње ни цу да по сто ји из не на ђу ју ће ма ли број ра до ва ,,који 
се ба ве Ње го ше вим раз у ме ва њем на ци је као ан тро по ло шког фе но ме на, 
од но сно су шти ном на ци о нал не све сти и иде је на ци о на ли те та уоп ште”. 
На и ме, ау тор под сје ћа да у обим ној ли те ра ту ри о Ње го шу са мо су два 
ре ле вант на ау то ра по сма тра ла Ње го ше ву иде ју на ци о на ли те та из овог 
угла: епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић и фи ло зоф Жар ко Ви до вић. 

По ла зе ћи од увје ре ња да Ње го ше ву иде ју на ци је тре ба ис пи та ти 
цје ло ви то, ,,у свим ње ним ва жним аспек ти ма и огран ци ма”, Ба бић је у 
овом свом ис тра жи ва њу кре нуо од Ње го ше вог ра зу ми је ва ња на ци је ,,у 
ње ном нај ду љем, ме та фи зич коре ли ги о зном зна че њу”, увје рен да на ци ја 
код Ње го ша има ,,упра во та кав се ман тич ки и ак си о ло шки ста тус”. Кад 
то твр ди, Ба бић има у ви ду чи ње ни цу да:

у Ње го ше вом пе сни штву по сто је екс пли цит ни ис ка зи о то ме да је 
при пад ност на род ној за јед ни ци (на род но сти, на ро ду, пле ме ну) не што 
мно го ви ше од пу ке со ци о ло шке чи ње ни це, у ко јој се на ци о нал ни иден
ти тет сво ди на скуп кул ту ро ло шких, лин гви стич ких, оби чај них, исто риј
ских, еко ном ских [...] фак то ра. На ци о нал но осе ћа ње, ро до љу бље, код ње
га има са крал но и ме та фи зич ко уте ме ље ње, те је оно по сво јој при ро ди 
ве ра – про стор чо ве ко вог оп ште ња са бо жан ским.

Ана ли зи ра ју ћи Ње го шев ства ра лач ки опус, Ба бић за кљу чу је да 
,,на ци о нал но од ре ђе ње чо ве ка код Ње го ша ни је не што спо ља шње, при
до да то – оно је искон ско свој ство људ ске при ро де, он то ло шко је згро 
људ ског би ћа”. Ро до љу бље је, по Ње го ше вом схва та њу, ка же да ље Ба бић,

сна га ко ја чо ве ка одва ја од при род ног, ма те ри јал ног то ка и уз ди же 
га у ду хов но и веч но; ро до љу бље је чо ве ков штит од ни шта ви ла. Ње го шев
ски схва ће но ро до љу бље ни је ег зи стен ци јал на не го есен ци јал на ка те го
ри ја; оно не при па да све тов ној не го са крал ној ди мен зи ји би ћа. [...] Кроз 
ро до љу бље чо век по бе ђу је зем ност и про ла зност и уз ди же се ка бо жан ском 
и веч ном,

твр ди Ба бић на те ме љу сво јих уви да у Ње го ше ву ан тро по го ни ју и ан
тро по ло ги ју.

Са свим је умје сна и ва ља но уте ме ље на Ба би ће ва те за да Ње го шев 
по јам на ци је и ње гов на ци о на ли зам, иа ко има ју из ра зит лич ни пе чат, 
не тре ба ра зу мје ти као тво ре ви ну ње го ве има ги на ци је и пје снич ке сло
бо де. На про тив, ис ти че Ба бић, ње го ва на ци о нал на иде ја је ,,из ра сла из 
ду би не на род ног би ћа, исто ри је и суд би не”, и у то ме ,,и је сте основ на 
сна га ње го ве по е зи је и тај на ње го вог зна ча ја у срп ској књи жев но сти и 
кул ту ри”. То је раз лог, на ста вља Ба бић, ,,због ко јег се Ње го ше ва по е зи ја 
одав но не по сма тра са мо као умет нич ка тво ре ви на нај ви шег ре да не го 
и као кључ за раз у ме ва ње исто ри је и иден ти те та срп ског на ро да”. 
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Свје сно смо се за др жа ли не што ши ре на Ба би ће вом „Уво ду”, јер 
из ње га про из и ла зе сва ње го ва да ља ис тра жи ва ња, ко ја су њи ме тек на
зна че на. Ту је ау тор ука зао на сво је основ не ис тра жи вач ке прав це, по ста
вља ју ћи се би сле де ће ци ље ве: да се ис пи та при ро да Ње го ше вог на ци о
на ли зма; да се из „он то ло ги је на ци о на ли те та” са гле да ју бит на пи та ња 
за ра зу ми је ва ње Ње го ше ве по е зи је као цје ли не и ње ног мје ста у срп ској 
кул ту ри: до жи вљај срп ске исто ри је са ње ним те мељ ним од ред ни ца ма 
– ко сов ским за вје том, хе рој ским кул том и од но сом пре ма на сле ђу срп ске 
сред њо вје ков не др жа ве; да се ра сви је тли од нос на ци о нал не и ре ли ги о
зне сви је сти код Ње го ша; да се Ње го ше ва на ци о нал на иде ја са гле да у 
кон тек сту ро ман ти чар ских схва та ња на ци је 19. ви је ка; да се ис пи та ју 
„сло је ви” Ње го ше вог ро до љу бља; да се ис пи та од нос срп ства и цр но гор
ства у Ње го ше вој на ци о нал ној сви је сти, на ро чи то из пер спек ти ве но вог 
иден ти тет ског обра сца ко ји се про мо ви ше у да на шњој Цр ној Го ри; и, 
на по кон, да се Ње го ше ва иде ја на ци је до ве де у ве зу са кул ту ро ло шким 
и ци ви ли за циј ским ам би јен том на шег вре ме на. 

По себ ну па жњу Ду шко Ба бић по све тио је Ње го ше вом ту ма че њу 
ко сов ске за вјет не ми сли. Раз ма тра ју ћи при су ство ко сов ског за вје та у 
струк ту ри Ње го ше вих књи жев но у мјет нич ких тво ре ви на, Ба бић на гла
ша ва да је ста тус Ње го ше вог пје снич ког ства ра ла штва у срп ској кул ту ри 
та кав ка кав је сте (а он је та кав да срп ски на род у том књи жев ном дје лу 
пре по зна је кључ за ра зу ми је ва ње сво га тра ја ња и сво је по себ но сти) за
хва љу ју ћи чи ње ни ци да је Ње гош за вјет но је згро срп ске исто ри је ви дио 
у Ко сов ском бо ју, ко ји је – по ри је чи ма Ди ми три ја Бог да но ви ћа – ,,по стао 
цен трал но ме сто све ко ли ког срп ског на род ног пре да ња”. Иде ју о из у зет
но сти Ко сов ског бо ја у срп ској исто ри ји Ње гош је не пре ста но ис ти цао. 
У ње го вом схва та њу и са гле да ва њу исто ри је срп ског на ро да овај бој 
пред ста вља исто риј ску пре крет ни цу. Сто га је тај до га ђај зна ча јан дио 
те мат ске и зна чењ ске струк ту ре Гор ског ви јен ца. На те ме љу то га Ба бић 
за кљу чу је да све што го во ре и чи не ју на ци Гор ског ви јен ца по кре ће ко
сов ска ми сао, да они ,,жи ве за јед но са ко сов ским му че ни ци ма”, по ис то
вје ћу ју ћи се са њи ма до те мје ре да се бе ви де као уче сни ке Ко сов ског 
бо ја. Ба бић по ка зу је и ка ко је Ње гош на под ло зи но во за вјет не сим бо ли ке 
и ак си о ло ги је из гра дио лик Ми ло ша Оби ли ћа, окле ве та ног ви те за, ко ји 
је био узор под лов ћен ским срп ским ју на ци ма, освет ни ци ма Ко со ва, и 
ко ји је глав на лич ност у Ње го ше вом ко сов ском кул ту. 

Ве о ма је ин те ре сант но и Ба би ће во раз ма тра ње ду бин ске по ве за но
сти Ње го ше вог до жи вља ја срп ске исто ри је и на ци је са све то са вљем. У 
по гла вљу „Ње гош и све то са вље”, по све ће ном овом пи та њу, ау тор кон
ста ту је да Све тог Са ве и све то са вља не ма код Ње го ша у те мат ској рав
ни (ни гдје се у Ње го ше вој по е зи ји не по ми ње Све ти Са ва и све то са вље), 
али је све то са вље има нент но Ње го ше вом до жи вља ју срп ске исто ри је 
– ,,од но сно ко сов ске ми сли као ње ног је згра и по чет ка”. Ба бић твр ди и 
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до ка зу је да се Ње гош на сла њао на тра ди ци ју све то са вља; шта ви ше, он 
на гла ша ва да је све то са вље ду хов на осно ва Ње го ше вог на ци о на ли зма. 
Обра зла жу ћи те зу да по сто ји пот пу на са гла сност из ме ђу све то са вља и 
Ње го ше ве на ци о нал не иде је, од но сно да је Ње го ше ва иде ја на ци је и на
ци о на ли зма по свом ду ху све то сав ска, Ба бић за кљу чу је да су све то сав
ски и ње го шев ски на ци о на ли зам исти ,,по сво јој при ро ди и по смје ру 
дје ло ва ња”. 

У по себ ном ди је лу књи ге, на сло вље ном „Ње гош и цр но гор ство”, 
ау тор раз ма тра пи та ње Ње го ше вог од но са пре ма Цр ној Го ри и цр но гор
ству, ,,у све тлу срп ске на ци о нал не све сти ко ја сна жно обе ле жа ва свет 
ње го вих де ла”. Се ри о зан при ступ том пи та њу, и ње го во ра свје тља ва ње, 
сма тра ау тор, пред ста вља con di tio si ne qua non за ту ма че ње исто риј ских 
и на ци о нал них те ма Ње го ше вог пје сни штва. С об зи ром на чи ње ни цу 
да је Ње гош Цр но гор це сма трао ин те грал ним ди је лом срп ског на ро да 
и по том ци ма срп ских ви те зо ва – уче сни ка Ко сов ске бит ке, ко ји су на кон 
про па сти срп ског цар ства на се ли ли не при сту пач не пре дје ле Ка тун ске 
на хи је – Ба бић по ка зу је у ко јој мје ри је Ње го ше во ра зу ми је ва ње исто
ри је Цр не Го ре и на ци о нал не сви је сти Цр но го ра ца, нај бла же ре че но, 
,,не ком па ти бил но са да на шњим кон цеп том цр но гор ске др жа ве и дру
штва”. Ње гош, на гла ша ва ау тор, Цр ну Го ру и ње ну исто ри ју и тра ди ци
ју са гле да ва у ,,срп ском огле да лу”, што су кон ста то ва ли сви ре ле вант ни 
ис тра жи ва чи Ње го ше вог дје ла ко ји су ука за ли ,,на ва жност на ци о нал ног 
па то са у ње го вом пе снич ком де лу”, пре по зна ју ћи срп ство као ње го ву 
осно ву. Сто га, ис ти че Ба бић, Ње го ше во дје ло пред ста вља не пре мо сти
ву пре пре ку на сто ја њи ма кре а то ра цр но гор ског иде о ло шког про јек та 
да кон сти ту и шу цр но гор ство као за се бан на ци о нал ни иден ти тет и да 
из гра де но ви кул тур ни обра зац Цр не Го ре, на еми нент но ан ти срп ској 
осно ви. 

У за вр шном ди је лу књи ге под на зи вом „Ње го ше ва на род но сна 
па ра диг ма и вре ме тран зи ци је” ау тор ве о ма ар гу мен то ва но обра зла же 
став да је Ње го ше вој иде ји на ци о на ли те та стра но сва ко за тва ра ње и 
остра шће ност пре ма дру гим на ци ја ма и да је ње гов на ци о на ли зам ,,отво
рен и ди на ми чан”, па као та кав он ,,не гра ди пре пре ке не го мо сто ве ка 
дру ги ма”. 

Са мно го раз ло га се мо же ре ћи да је ис тра жи вач ки за да так ко ји је 
Ду шко Ба бић по ста вио у те мељ сво је сту ди је у нај ве ћој мо гу ћој мје ри 
оства рен. Не са мо што је те мељ но осви је тљен низ на ве де них пи та ња 
ко ја се ти чу Ње го ше ве на ци о нал не иде је не го је на кон крет ним при мје
ри ма сва ка из ни је та прет по став ка де таљ но илу стро ва на, што је омо гу
ћи ло да сви за кључ ци до би ју по треб ну сна гу и увјер љи вост. 

Ка да се ова књи га Ду шка Ба би ћа раз мо три у цје ли ни, ни је те шко 
за кљу чи ти да по цје ло ви то сти и ком плек сно сти ин тер пре ти ра не гра ђе, 
ори ги нал ним при сту пом те ми и по стиг ну тим ре зул та ти ма, она пред
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ста вља шти во из ра зи те на уч не ври јед но сти. Ис по ља ва ју ћи не са мо ве
ли ку оба ви је ште ност и спо соб ност за ана ли тич косин те тич ко вред но
ва ње не го и сво је вр стан кре а тив ни дар за ту ма че ње нај ком пли ко ва ни јих 
тво ре ви на људ ског ду ха, др Ба бић је овом сво јом књи гом на пра вио ври
јед не по ма ке у ње го шо ло ги ји. 

Бу ди мир АЛЕК СИЋ

СВИ ТАК ОД МО РА

Оле на План чак Са кач, Из ме ђу две оба ле, Фон да ци ја Гру па се вер, Но ви 
Сад 2020

Пе снич ка књи га Из ме ђу две оба ле пред ста вља па жљи во струк ту
ри са ну и ко хе рент ну књи гу. Нај пре, от по чи ње про ло гом не на ме тљи вог 
на сло ва („Пе сма”), а за вр ша ва се из ла зном пе смом „Књи га као ка пи ја”. 
Оквир збир ке обе ле жа ва ју пе сме ко је се мо гу од ре ди ти као ва жни пе
сни ки њи ни по е тич ки мар ке ри. С јед не стра не, пред мет пе ва ња је са ма 
по е зи ја, а с дру ге, књи га нај ши ре узев. Из ме ђу по е зи је као ете рич не ка
те го ри је („за ле лу ја се пе сма / у пр вим, сти дљи вим, из ду же ним сен ка ма”) 
и књи га као ма те ри јал не, сме ште но је вре ме, тј. пет ци клу са пе са ма 
екс пли цит но атри бу и ра них ка те го ри јом вре ме на: „Пу то ва ње кроз вре ме”, 
„Укр ште но вре ме”, „Оти сци у вре ме ну”, „Пре мре же но вре ме” и „Ле по
та у вре ме ну”. 

Ка ко су књи ге „као ка пи је, оне пре ле пе, ви со ке, асир ске / ко је увек 
не што скри ва ју, а по не што / от кри ва ју да ро ви том чи та о цу”, а пе сма на
ста је тек „ка да се ми сао са свим за о кру жи / као дан са за ла ском сун ца”, 
мо же се уо чи ти ли ни ја до ди ра пре ма ко јој се књи га и пе сма мо гу по
исто ве ти ти и/или ме ђу соб но про жи ма ти. Књи ге и от кри ва ју и скри ва ју, 
као што пе сма су бли ми ше и дан и за ла зак сун ца. Кроз пе сму се мо же 
„про ћи” као кроз ка пи ју, као што пе сму чи не сун че ви зра ци и та ма ко ји 
„про ла зе” кроз књи гу. 

Ипак, вре ме и ка те го ри ја веч но сти чи ни се да пред ста вља ју лајт
мо тив ско је згро пе снич ке књи ге Оле не План чак Са кач. Прем да се ра ди 
о ве ли кој књи жев ној те ми, пе сни ки ња јој при сту па не са па пир на том 
ин тен ци јом већ из ја ке уну тра шње по тре бе да про го во ри о сво јим ин
ди ви ду ал ним и ау тен тич ним умет нич ким спо зна ја ма о оно ме што се 
од и гра ва „из ме ђу две оба ле”. У том по гле ду, мо же се по твр ди ти пре ци зно 
ар ти ку ли са но за па жа ње ау тор ке по го во ра књи ге, Зден ке Ва лент Бе лић, 
ко ја кон ста ту је да је по е зи ја пред на ма за сно ва на „на жен ском прин ци
пу, на на че лу пер ма нент ног ус по ста вља ња хар мо ни је, ком про ми са и 




